
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA 

§ 1 

CEL TURNIEJU 

1. Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: 

a. klasy 1-3  2x2 (grupy mieszane- minimum 1 dziewczyna w kadrze) 

b. klasy 1-3 3x3 (grupy mieszane- minimum 1 dziewczyna w kadrze) 

c. klasy 4-6 4x4 (grupy mieszane- minimum 2 dziewczyny w kadrze) 

d. klasy 7-8 6x6 (grupy mieszane- minimum 2 dziewczyny w kadrze) 

 

2. Promowanie mini siatkówki wśród dzieci 

3. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw fair play 

4. Promowanie wychowania poprzez sport 

5. Kształtowanie zdrowego stylu życia 

6. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych 

 

§ 2 

ORGANIZATOR 

1. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z.o.o.  

 

§ 3 

FORMUŁA TURNIEJU – INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Termin: 24.11.2021 r. (środa), godz. 9:00 

2. W turnieju mogą wziąć udział dzieci , które reprezentują następujące podmioty: 

a. szkoły (maksymalnie po jednej drużynie na daną kategorię) 

 

3. Zgłoszenie drużyn do udziału w turnieju odbywa się na podstawie wysłania maila z nazwą drużyny 

na adres: k.cupial@centrumsportu.com.pl lub telefonicznie: 74-816-06-71 

4. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników w dniu turnieju 

potwierdzonej przez instytucje zgłaszającą oraz podpisaną przez: 

a. W przypadku szkoły podstawowej – dyrektora szkoły 

b. innych – trenera lub opiekuna zespołu 

mailto:k.cupial@centrumsportu.com.pl


5. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie przepisów gry w mini 

piłkę siatkową. 

 

§ 4 

PRZEPISY GRY 

1. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy: 

a. „dwójki”  2 zawodników/-czek +max. 1 rezerwowy, 

b.  „trójki”  3 zawodników/-czek +max. 1 rezerwowy, 

c. „czwórki”  4 zawodników/-czek + max. 2 rezerwowych, 

d. „szóstki” 6 zawodników/-czek + max 2 rezerwowych 

 

2. Mecze rozgrywane w systemie: jeden wygrany set do 21 punktów (UWAGA: System może ulec 

zmianie ze względu na ilość zgłoszonych drużyn). 

3. W turnieju obowiązuje następująca punktacja 2,0. Za zwycięstwo 2 punkty, za porażkę 0 punktów.  

§ 5 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 

1.  Lista zawodników potwierdzona przez szkołę lub inną osobowość prawną. 

2. Ważny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. 

3. Podpisane przez prawnego opiekuna zgody na upublicznianie wizerunku oraz danych osobowych 

(tylko imię i nazwisko) wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – 

RODO 

§ 6 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURNIEJU 

1. Zapewnić obsługę medyczną przez cały czas rozgrywania turnieju. 

2. Przeprowadzić turniej zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. 

§ 8 

SĘDZIOWIE 

1. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator. 

§ 9 



OPIEKA PODCZAS TURNIEJU 

1. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci ponosi: 

a. trener, 

b. nauczyciel, 

c. osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody. 

§ 10 

SPRAWY RÓŻNE 

1. Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek rozstrzyga Organizator. 

2. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju, a nie objętych przepisami niniejszego 

regulaminu ostateczne decyzje podejmuje Organizator 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 


